Sommartango Teaterladan 2018
1. Vi har egen nyckel i sommar. Enklast är det om den som ska ha nästa torsdag finns på plats vid
stängning veckan före då tar helt enkelt den nya värden hand om nyckeln efteråt. Det kan också
fungera om någon annan som är kvar vid stängning tar nyckeln under förutsättning att vederbörande
kommer i tid till nästa torsdag. Annars får nyckeln överlämnas på annat sätt - de flesta av oss bor i
Örebro. Troligen ordnar vi en väska som innehåller kassaskrin, tillbringare, närvarolistor, muggar och
”Vepa” (reklam ”roll-upen”) så kan nyckel och väska vandra mellan värdarna.
2. El ska slås på. Grejerna finns under trappan till höger i hallen där man kommer in. En adapter ska
anslutas och en (av två jämte varandra placerade) huvudbrytare slås på. Plastad instruktion ligger i
anslutning till elen med bilder. Belysningen kan dimmas på panel invid dörr från entrehall till stora
salen.
3. Sätt på ljudanläggningen/förstärkaren med strömbrytare baktill. Slå därefter på högtalarna med
strömbrytare på högtalarna. Vid avslut: stäng av högtalarna först, därefter förstärkaren. OBS: Vid flytt
av högtalarna måste de höga elementen demonteras annars kan dessa skadas. Bara att lyfta rakt
upp. Sen kan man flytta baslåda och fundament.
4. Ventilation slås vid behov på på kortväggen mittemot scenen bakom draperi. På väggen mot
spelgården manövreras aerotemprarna som ger VÄRME. Dom är effektiva…
5. Möblering: Vanligen får vi plocka undan stolar och ställa tillbaka dom efteråt och om inget annat
besked finns gäller det. För dansen behövs lite stolar längs väggarna och ett eller ett par bord vid
entrén. Dom stora dörrarna kan lämpligen öppnas. Ställ stolar framför så att det är tydligt var entrén
är.
Grundmöblering i teaterladan: 6 st scendelar hopmonterade som en scen längs bortre kortsidan, PAanläggningen ihopkopplad, stolar i biosittning - 6 rader stolar med 10 stolar i varje rad med mittgång
(5 stolar på var sida mittgång) är tillräckligt.
6. Som kassaskrin kan en tillbringare användas om kassalådan inte finns på plats. Deltagarförteckning
fylls i på samma sätt som vid vanliga torsdagstangon, entrén är 40 kr för alla. Entrépengarna
överlämnas till Catrin. Om hon inte är på plats finns förhoppningsvis någon på plats som snart träffar
Catrin. Annars får kvällens värd lösa det på annat sätt.
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